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Sammanfattning  

Bakgrund. Ländryggssmärta förekommer hos piloter och kan eventuellt vara en anledning till 

framtida långtidssjukskrivningar. Möjliga påverkande faktorer är antal yrkesverksamma år och 

träningsvanor. Det finns få antal studier gjorda på kommersiellt flygande piloter.  

Syfte. Att kartlägga förekomsten av ländryggssmärta hos piloter inom kommersiell luftfart samt 

undersöka risken för långtidssjukskrivning. Vidare kartlägga skillnader i förekomst av 

ländryggssmärta hos piloter som arbetat <10 respektive >10 år samt att undersöka sambandet 

mellan ländryggssmärta och självskattad träningsvana. 

Metod. En tvärsnittsstudie genomfördes med webbenkät. Enkäten bestod av ett antal inledande 

egendesignade frågor och därefter följde Örebroformuläret kortversion av Steven Linton. 

Resultat. Antalet deltagare i studien var 73 respondenter vilket motsvarar en svarsfrekvens på 

30 %. Totalt 57.5 % av de 73 respondenterna angav sig ha ländryggssmärta, av dessa hade 

majoriteten besvärats av smärtan i över ett år. Resultaten visade på att de piloter som hade 

ländryggssmärta inte hade en ökad risk för långtidssjukskrivning men att det fanns en skillnad i 

förekomst av ländryggssmärta hos de som arbetat över respektive under tio år (p=0.017). 

Korrelationen mellan träningsvanor och förekomst av ländryggssmärta var inte statistiskt 

signifikanta (r=0.03), (p=0.80). 

Konklusion. Prevalensen av ospecifik ländryggssmärta hos kommersiellt flygande piloter var 

hög och föreföll att öka med antalet yrkesverksamma år. Ytterligare forskning behöver undersöka 

vilka faktorer som bidrar till den höga förekomsten av ospecifik ländryggssmärta.     
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Abstract 

Background. Low back pain is common among commercial flying pilots and may possibly be 

a reason for future long- term sick leave. Possible influencing factors are the number of working 

years and exercise habits. There are few studies researching commercial flying pilots. 

Purpose. To describe the prevalence of low back pain among commercial flying pilots and to 

investigate the risk of long- term sick leave. Furthermore, identify differences in the incidence of 

low back pain among pilots who has worked <10 compared to >10 years, as well as to investigate 

the correlation between low back pain and self-assessed exercise habits. 

Method. A cross-sectional study was conducted with a web survey. The survey initially 

consisted of self-designed questions followed by “Örebroformuläret kortversion” by Steven 

Linton. 

Results. The study contained 73 respondents, which corresponded to a response rate of 30%. A 

total of 57.5% of the 73 respondents indicated that they had low back pain, of which the majority 

had been suffering for over a year.  The results showed that the pilots who had low back pain had 

no risk of long-term sick leave. There was a difference in the incidence of low back pain in those 

who worked over compared to under ten years (p=0.017). The correlation between exercise habits 

and the incidence of low back pain was not statistically significant (r=0.03), (p=0.08). 

Conclusion. The prevalence of nonspecific low back pain in commercial flying pilots was high 

and seemed to increase with the number of working years. Further research needs to investigate 

which factors contribute to the high incidence of nonspecific low back pain. 
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Bakgrund 

Inledning 

Stillasittande och arbetsmiljö har stor inverkan på en människas fysiska mående. Det finns 

evidens för att stillasittande har en stark koppling till generell hälsa (1).  

En typisk arbetsdag för piloter innebär ofta frekvent stillasittande i minst åtta timmar vilket 

placerar dem i en riskgrupp för att utveckla ländryggssmärta. Tidigare studier beskriver främst 

andra områden inom luftfart, därför är det av nytta att kartlägga dessa faktorer hos piloter inom 

kommersiell luftfart (2–5). 

Fysioterapi syftar till att bedöma och behandla olika muskuloskeletala besvär. Fysioterapeutiska 

åtgärder skulle därför tänkas vara nödvändiga gällande ländryggssmärta i både förebyggande 

som rehabiliterande syfte för piloter (6,7).    

Smärta 

Smärta är ett komplext begrepp, det finns många faktorer som påverkar varför vi känner smärta 

(8). Smärta, i synnerhet långvarig smärta, uppstår till följd av upprepade nociceptiva stimuli som 

därmed ger en sänkt retningströskel samt leder till att nociceptorerna blir känsliga. I sin tur medför 

detta att stimuli som i vanliga fall inte skulle vara smärtsamma nu framkallar smärta. I ryggraden 

finns nociceptorer i princip alla vävnader som omger eller utgör en människas rygg (9).  

Ländryggssmärta 

Ländryggssmärta är en av de mest förekommande orsakerna till upplevda besvär hos piloter, 

dessutom det vanligaste skälet till funktionsnedsättning inom arbetslivet (10).  

Ländryggssmärta definieras som smärta anatomiskt lokaliserad mellan en människas tolfte revben 

och glutealveck, vidare kan ländryggssmärtan förekomma med eller utan smärta i benen (11). I 

majoriteten av fallen talar man om ospecifik ländryggssmärta, vilket är smärta utan en känd 

bakomliggande patologi. Ungefär 60–85 % av befolkningen drabbas någon gång under sin livstid 

av smärta i ländryggen.  Ländryggssmärta har en negativ samhällsekonomisk påverkan som ofta 

leder till sjukskrivningar som indirekt ger ökade kostnader för samhället (11). Som ovan nämnt 

finns det ingen patologisk förklaring till ospecifik ländryggssmärta, därmed syftar behandlingen 

till att reducera smärtan samt de konsekvenser som smärtan frambringar. I en artikel om ospecifik 
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ländryggssmärta påvisades primära konsekvenser som en ökad vårdkonsumtion, medan sekundära 

konsekvenser handlar om nedsatt produktivitet, risk för förtidspension samt en bakomliggande 

orsak till att en individ tvingas att sluta jobba. Andra negativa konsekvenser som redovisades för 

den enskilda individen var försämrad generell hälsa och välmående (12).  

Piloter 

För att bli kommersiell pilot i Sverige finns flera vägar att gå, ett sätt är att genomföra en tvåårig 

utbildning på yrkeshögskola samt ett halvårs praktik på ett flygbolag (13). I en rapport från 

statistiska centralbyrån från 2016, var 93 % män inom yrkeskategorin piloter (14).   

För att arbeta inom kommersiell luftfart krävs ett medicinskt intyg klass 1, vilket innebär att man 

genomgår en specialistundersökning som mynnar ut i en sammanfattad flygmedicinsk bedömning, 

utfört av en flygläkare. Syftet med undersökningen är att utesluta all form av fysisk eller psykisk 

nedsättning som kan påverka säkerheten ombord. Det innefattar även utredning av 

muskuloskeletala besvär såsom ländryggssmärta. Ländryggssmärta bedöms efter funktion och ses 

endast som ett säkerhetsproblem om den utlöser akuta besvär som kan ge plötslig oförmåga att 

flyga (15). Från och med 2019 kräver det medicinska regelverket European Union Aviation Safety 

Agency att nyutexaminerade piloter genomgår en flygpsykologisk bedömning och drogtester 

utöver förstagångsundersökningen (16). Det medicinska intyget måste därefter förnyas under hela 

den yrkesverksamma tiden (17).  

 

Det har tidigare undersökts hur den rådande prevalensen för ländryggssmärta ser ut hos piloter. 

Hos stridspiloter angavs fysisk arbetsbelastning och arbetstider som orsakande faktorer till 

ländryggssmärta (18). Hos helikopterpiloter inom militären visade sig prevalensen vara hög (82 %) 

gentemot personal inom militären vars arbetsuppgifter inte innefattar flygningar (52 %). Däremot 

finns relativt lite studier på piloter inom kommersiell luftfart i jämförelse med exempelvis 

flygvapnet, helikopterpiloter samt stridspiloter (2). Prevalensen av ländryggssmärta hos 

kommersiellt flygande piloter i Colombia har studerats där resultaten visade på att det liksom hos 

militärt flygande piloter var påverkande av faktorer så som arbetstid och fysisk belastning och 

visade på en prevalens på 71 % (10). De ovannämnda studierna kan inte direkt överföras på 

kommersiellt flygande piloter i Sverige då det skiljer sig i arbetsförhållanden samt arbetsuppgifter. 

Det är således av relevans med fortsatta studier riktade mot denna specifika grupp.  

Ovanstående grupper skiljer sig åt i flera hänseenden. Stridspiloter utsätts för en högre grad av 

acceleration och gravitationskraft jämfört med piloter inom kommersiell luftfart. Frekvent 
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exponering av hög gravitationskraft i extension och rotation av nacken ökar belastningen på 

kotpelaren och påfrestar främst de cervikala kotorna. Radiologiska fynd i form av 

diskdegeneration har påvisats hos stridspiloter som utsatts för höga accelerationer (18,19). Andra 

olikheter mellan grupperna är utbildning, arbetsuppgifter och antal flygtimmar. Antal flygtimmar 

hos en stridspilot är i genomsnitt 17 timmar i månaden. Inom militärt flyg syftar utbildning och 

framtida arbetsuppgifter främst till insatser mot andra flygplan, attacker mot marken och 

fotografering av spaningsuppdrag (20,21). Inom kommersiell verksamhet är arbetsdagarna 

längre, oftast över åtta timmars flygtid per dag. Flygningarna pågår under dygnets alla timmar. 

Piloterna passerar även olika tidszoner (22).  

 

Efter genomgång av kursplan från de två trafikflygarprogrammen som erbjuds i Sverige framgår 

det inte om någon av utbildningarna belyser muskuloskeletal smärta, exempelvis ländryggssmärta 

kopplat till råd angående rörelse vid långvarigt stillasittande (23,24).   

Långtidssjukskrivningar 

Långtidssjukskrivning definieras som en sjukskrivning som varar 60 dagar eller längre. Enligt 

försäkringskassans sammanställande rapport från 2018 var risken för sjukskrivning högst inom 

mansdominerade yrken (25). Mansdominerade yrken omfattar tillverkning, bygg, hantverk och 

transport vilket inkluderar piloter. Ergonomiska belastningar är en av de faktorer som har en 

negativ påverkan på en pilots hälsa och arbetsförmåga, därmed placerar det piloter i gruppen med 

hög risk för långvarig sjukskrivning. Den vanligaste anledningen till långtidssjukskrivning bland 

män år 2014 var rörelseorganens sjukdomar (32 %) där ryggsjukdomar är den vanligast 

förekommande (25). Faktorer som har visats ha en betydande roll om en person kan komma 

tillbaka till arbetet eller ha en risk för långtidssjukskrivning är bland annat fysiskt arbete, 

ogynnsamt och onormalt smärtbeteende samt en längre tids besvär av ländryggssmärta (26)  

Yrkesverksamma år 

I sökandet av studier som påvisar om antal yrkesverksamma år har en inverkan på graden av 

ländryggssmärta hos piloter så finner man en kunskapslucka. Därav lyfts en parallell studie gjord 

på busschaufförer som visar på att förekomsten av ländryggssmärta var hög (73,9%). I relation till 

detta framkom att busschaufförer som arbetat i mer än tio år leder till en 6.6 gånger större risk att 

utveckla besvär av ländryggssmärta än de som arbetat mindre än tio år. De fysiska faktorer som 

påverkade utveckling av ländryggssmärta var ålder, stillasittande, ergonomiska förhållanden som 

till exempel vilken typ av sits samt utsättning för helkroppsvibrationer (27,28). Dessa angivna 



 
 

4 
 

komponenter är något som går att överföra till piloter då de på liknande sätt utsätts för vibrationer 

samt sitter i icke individanpassade sitsar under flera timmar.  

Svensk Pilotförening har gjort en undersökning som visar att tre av tio piloter rapporterar mellan 

45–50 timmars arbete per vecka. Arbetsdagarna i denna grupp varierar mellan tio och tolv 

timmar. Detta innebär att de är stillasittande större delen av arbetsdagen förutom vid 

toalettbesök.  Nästan hälften av deltagarna angav att de minst en gång i månaden har en arbetstid 

som överstiger 14 timmar (29).  

Vidare forskning krävs för att undersöka om antalet yrkesverksamma år, vilket innefattar långa 

arbetsdagar med flera timmars stillasittande korrelerar med ländryggssmärta även hos piloter.   

Träningsvanor 

Träningsvanor handlar om hur en individ förhåller sig i olika situationer i ett 

träningssammanhang. I detta exempel träning som syftar till att öka den fysiska 

prestationsförmågan och lärts in genom varaktig upprepning. Därefter sker en vana naturligt som 

ett inlärt beteende i frånvaro av eftertanke eller ansträngning (30,31). 

Få studier har kunnat påvisa en preventiv inverkan på graden av ländryggssmärta och 

korrelationen mellan ländryggssmärta och graden av fysisk aktivitet (32,33). Enligt forskning går 

det inte att påvisa skillnad i rehabilitering mellan att ge råd om fysisk aktivitet gentemot enbart 

vila vid ländryggsbesvär. Däremot kan resultatet ha ett samband med endast råd om att hålla sig 

aktiv och inga andra interventioner som komplement, vilket är ovanligt inom vården. Trots inga 

påvisbara skillnader gällande vissa faktorer har det inte visats på någon negativ effekt av 

utövandet av fysisk aktivitet vid ländryggssmärta (32,33). 

I motsats till de ovan nämnda forskningsresultaten har det studerats på korrelationen mellan den 

totala tiden en person sitter, fysisk aktivitet och ländryggssmärta hos män och kvinnor som deltog 

i ”Danish Health Examination Survey”. I studiens konklusion framläggs det att ingen koppling 

mellan ländryggssmärta och antalet stillasittande timmar förekommer. Däremot indikerades ett 

samband mellan graden av fysisk aktivitet och risken för att utveckla ländryggssmärta. En låg 

nivå fysisk aktivitet i jämförelse med moderat respektive hög aktivitet visade på en högre risk för 

att utveckla ländryggssmärta (34). I förening med detta ses att fysisk aktivitet är en viktig del i 

preventionen av ryggsmärta, detta har grundat sig i den relation man sett mellan fysisk aktivitet 

och antal flygtimmar hos piloter (10).  
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Gällande dos - respons verkar ett U-format samband råda mellan fysisk aktivitet och ryggbesvär. 

Detta innebär att förekomsten av ryggbesvär är påtaglig vid både låg och hög fysisk aktivitet och 

lägre vid ”lagom” till skillnad från ovanstående studie gällande nivå av dosering (35). 

I en amerikansk studie på 681 patienter med ländryggsbesvär visade att en fysisk aktivitetsnivå 

på minst 10,5 metabol ekvivalent (MET) ger lägre funktionsnedsättning i ryggen jämfört med de 

som inte uppnår 10,5 MET. MET är ett mått på energiförbrukning i en viss aktivitet (36,37).  

Fortsatta studier behövs för att klargöra dos-respons förhållandet angående träning vid 

ländryggssmärta (38). Genom att studera träningsvanor hos piloter kan det utrönas om ett 

samband mellan antal utförda träningspass per vecka och förekomst av ländryggssmärta går att 

finna. 

Fysioterapeutiska åtgärder vid ländryggssmärta 

I en rapport från statens beredning för medicinsk och social utvärdering sammanställdes 

fysioterapeutiska åtgärder vid ospecifikländryggssmärta. Några exempel var manuell behandling, 

manipulation, transkutan elektrisk nervstimulering och beteendeterapi som bevisats ha stark 

evidens för ospecifik ländryggssmärta, både akuta och kroniska besvär (6).  

 

Aktiva behandlingar såsom träningsprogram har testats mot ländryggssmärta hos 

helikopterpiloter. Den ena gruppen tillhandahöll ett träningsprogram som syftade till att stärka 

uthålligheten i ländryggen, medan den andra fick ett traditionellt träningsprogram för 

ländryggssmärta. Resultaten pekar på att det förstnämnda var lämpligast avseende minskning av 

smärta. Även antalet sjukskrivningar på grund av ländryggssmärta minskade vid en uppföljning 

två år senare. Specifika träningsprogram kan således också erbjudas som behandling mot 

ländryggssmärta (7).          

 

Det finns ett stort behov av att förändra den ergonomiska arbetsställningen för piloter enligt en 

studie publicerad av “Aviation, space and environmental medicine”. Höga ekonomiska kostnader 

gör det dock inte möjligt att bygga om flygplanen och helt förändra ergonomin för piloter (4,39). 

En ytterligare begränsning av de ergonomiska åtgärderna är att dagens kommersiella flygplan 

opereras med både händer och fötter. Detta innebär att en stående arbetsställning inte är möjlig i 

dagsläget (40). Idag finns istället andra betydelsefulla fysioterapeutiska åtgärder med ergonomisk 

inriktning att vidta såsom inställning av säte och ländryggsstöd (4,39). 
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Sammanfattningsvis har det gjorts flertal studier som undersöker fysioterapeutiska åtgärder vid 

ländryggssmärta hos piloter inom militära verksamheter och hos helikopterpiloter. Vidare 

forskning behöver undersöka om detta även går att applicera på piloter inom kommersiell 

luftfart.     

Problemformulering 

Tidigare forskning är främst kopplad till piloter inom militära verksamheter och helikopterpiloter. 

Av dessa framgår att muskuloskeletal smärta förekommer främst till följd av arbetsbelastning och 

arbetstid. Rapporterad ländryggssmärta rankas som ett av det vanligast förekommande problemet 

hos stridspiloter (2,18,19). Resterande forskning gjorda på piloter inom kommersiell verksamhet 

är knapphändig och inte tillräcklig. Det förekommer ländryggssmärta men omfattningen samt 

vilka parametrar den eventuellt kan ställas i korrelation till är ännu inte klarlagd (10).  

 

I en studie gjord på busschaufförer framgick att prevalensen av ländryggssmärta var betydande 

för chaufförer som arbetat i mer än tio år och haft arbetsdagar på över åtta timmar per dag.  Detta 

är jämförbart med piloter då de i genomsnitt också arbetar mer än åtta timmar per dag. Vidare är 

det av intresse att få klarlagt prevalensen av ländryggssmärta hos piloter som varit 

yrkesverksamma över respektive under tio års tid (27,29). 

 

Utifrån ett fysioterapeutiskt perspektiv är ländryggssmärta hos piloter högst relevant att vidare 

undersöka eftersom det ingår i en fysioterapeuts arbetsuppgifter att både förebygga och 

rehabilitera muskuloskeletala besvär. Både manuell terapi, specifika träningsprogram och 

ergonomiska arbetsställningar har bevisats ha god effekt som behandling mot ländryggssmärta 

(4,6,7,39).   

 

Med ovanstående information i beaktande medför detta att resultaten från tidigare studier gjorda 

på piloter inom andra verksamheter inte kan implementeras på kommersiellt flygande piloter. 

Slutligen finns fåtal studier gjorda på kommersiell luftfart och en stor kunskapslucka råder.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att kartlägga förekomsten av ländryggssmärta hos piloter inom kommersiell 

luftfart samt undersöka sambandet mellan ländryggssmärta och risk för långtidssjukskrivning. Vidare 
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kartlägga skillnader i förekomst av ländryggssmärta hos piloter som arbetat mer respektive mindre än 

tio år samt att undersöka sambandet mellan ländryggssmärta och självskattad träningsvana. 

1. I vilken utsträckning hade piloter inom kommersiell luftfart drabbats av ospecifik 

ländryggssmärta mätt med ja respektive nej fråga vid ett tillfälle? 

2. I vilken omfattning hade de piloter som svarat ja på frågeställning 1 också risk för 

långtidssjukskrivning mätt med “Örebroformuläret kortversion” inom kommersiell luftfart vid 

ett tillfälle? 

3. Vilken var skillnaden i förekomst av ospecifik ländryggssmärta mätt med ja respektive nej 

fråga hos piloter som har jobbat <10 år respektive >10 år mätt med egendesignad fråga vid ett 

tillfälle? 

4. Vilket var sambandet mellan självskattad träningsvana mätt med fråga om antal pass 

deltagaren i genomsnitt utförde per vecka och förekomst av ospecifik ländryggssmärta mätt 

med ja respektive nej fråga vid ett tillfälle? 

Metod 

Design  

Designen var en kvantitativ icke experimentell tvärsnittsstudie. Ovanstående frågeställningar 

syftade till att undersöka samband, förekomst samt skillnader och motiverade därför den 

kvantitativa icke experimentella designen. Mätmetoden som användes var enkät. Den data som 

enkäten genererade var på ordinal datanivå och analyserades med statistiska analyser. Studien 

testade inte en intervention utan en observation i form av datainsamling vid ett tillfälle och blev 

därför en tvärsnittsstudie (41).    

Urval 

Urvalet skedde genom bekvämlighetsurval och enkäten delades online i en Facebookgrupp på 

sociala medier med cirka 240 stycken medlemmar. Gruppens medlemmar var styrmän eller 

kaptener anställda på ett kommersiellt flygbolag. Deltagande i studien var frivilligt och 

genomfördes på valfri plats (42).   
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Inklusionskriterier: Deltagarna skulle vid tillfället enkäten skickades ut vara anställda på ett 

kommersiellt flygbolag. Även krav på att kunna läsa och förstå det svenska språket.    

Datainsamlingsmetoder  

Datainsamlingsmetoden som användes var en webbaserad enkät. Denna enkät bestod av ett antal 

inledande egendesignade frågor och därefter följde Örebroformuläret kortversion av Steven 

Linton (43). Enkäten skapades via Google Formulär vilket är ett kostnadsfritt digitalt verktyg 

online. Datainsamlingen skedde gemensamt av studiens författare och efter att enkäten stängts 

sammanställdes den i ett Excel-dokument. 

Egendesignade frågor 

Inledningsvis började de egendesignade frågorna med att undersöka förekomst av 

ländryggssmärta där deltagaren fick kryssa ja eller nej. Därefter efterfrågades antalet 

yrkesverksamma år samt antal träningstillfällen per vecka. De egendesignade inledande 

tilläggsfrågorna var inte reliabilitets- eller validitetstestade. 

Örebroformuläret 

Örebroformuläret kortversion består av tio stycken frågor som syftar till att undersöka risk för 

långtidssjukskrivning. Den första frågan undersöker hur länge den tillfrågade har lidit av sina 

besvär. Deltagaren kryssar i de alternativ som stämmer mest överens med prevalensen av smärtan. 

Sedan följer nio stycken frågor där deltagaren ska ringa in den siffra mellan 0-10 som bäst 

beskriver upplevelsen av frågan. Siffran 0 motsvarar ingen smärta och siffran 10 motsvarar 

svårast tänkbara smärta. Exempel på frågor enligt följande: Hur stor chans tror Du att Du har att 

kunna arbeta om tre månader? Hur mycket smärta har Du haft den senaste veckan? Efter 

sammanställning av poängen indikerar en totalsumma på över 50 poäng en förhöjd risk för 

långtidssjukskrivning (44). 

Örebroformuläret är testat för både reliabilitet och validitet. Reliabilitet uppges som 

(0.83) och validiteten som acceptabel (43,45).  

Via personliga kontakter erhölls tillgång till att dela enkäten i en Facebookgrupp för anställda 

piloter på Stockholm Arlanda. Ett informationsbrev om studiens syfte skickades till gruppens 

administratör för att få medgivande till delning i gruppen (bilaga 1). Efter medgivande blev 

enkäten synlig för cirka 240 anställda (bilaga 2). Innan utskicket av enkäten till urvalsgruppen 

testade en utomstående förståelse av formuläret genom att svara på frågorna. Deltagande i 

studien var frivilligt och skedde på valfri plats.   
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En förfrågan om användandet av Örebroformuläret kortversion skickades till formulärets 

grundare Steven Linton (bilaga 3).   

Delningen av enkäten genomfördes under (fredag 6/9-fredag 13/9) vecka 36-37 hösten 2019. 

Första inlägget innehöll information om studiens syfte och vad deltagandet i studien innebar 

samt tillgänglighet till enkäten. Efter fem dagar skickades en påminnelse ut samt ytterligare 

information om vart man kunde vända sig vid intresse av den slutliga studien.     

Databearbetning  

Insamlingen av data genererade både kvantitativa och kvalitativa variabler. De kvantitativa var 

ålder, antal yrkesverksamma år och antal träningstillfällen i veckan. De kvalitativa variablerna 

var kön, smärtupplevelse och risk för långtidssjukskrivning (46).  

Eftersom både kvantitativa och kvalitativa mätvariabler undersöktes användes icke parametrisk 

statistik. Datan hamnade då på den lägre skalnivån, den ordinala (47).    

Med hjälp av Microsoft Excel kodades och sammanställdes enkäterna. Därefter beräknades 

medelvärdet, standardavvikelse och spridningsmått. Korrelationskoefficienten angav sambandet 

där r-värdet minus ett innebar negativt samband, plus ett positivt samband och noll innebar inget 

uppenbart samband. Signifikantnivå för denna studie var p-värde ≤0.05 (47).    

 

De olika frågeställningarna presenteras utifrån vad som undersökts. 

Frågeställning 1, omfattning av ländryggssmärta, redovisades med deskriptiv statistik. Detta 

innebär att det redovisades i procent, hur många andelar av det totala tillfrågade urvalet som 

ansåg sig lida av ländryggssmärta (47).   

Frågeställning 2, omfattningen av risk för långtidssjukskrivning hos de piloter som angivit att de 

har ländryggssmärta redovisades i procent (47). 

Frågeställning 3, skillnad i förekomst av ospecifik ländryggssmärta mellan grupperna som har 

jobbat <10 år respektive >10 år beräknades genom Chi2-test eftersom förekomsten undersöktes 

med ja eller nej frågor (47). 

Frågeställning 4, sambandet mellan självskattad träningsvana och förekomst av ospecifik 

ländryggssmärta presenterades med Spearmans rangkorrelationstest (47).   
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Etiska överväganden  

Piloterna som deltog i undersökningen fick en skriftlig förfrågan om deltagande i studien via 

Facebookgruppen. Ett inledande stycke delgav information om studiens syfte, frivilligt 

deltagande och rätt till att avbryta utan angiven orsak. Deltagarna informeras om att inte ange 

namn eller andra personuppgifter, därav krävs ingen avidentifiering av svaren.  

Materialet tillsammans med enkäterna kommer efter att examensarbetet godkänts att raderas.    

Efter noggrann risk - nytta analys enligt forskningsetiska principer sammanfattades de 

eventuellt negativa konsekvenserna för berörda undersökningsdeltagare som låg. Risken för att 

någon av deltagarna skulle utsättas för fysisk eller psykisk skada ansågs osannolik och det 

förväntade kunskapstillskottet som studien medför vägde därför tyngre (48). Ingen av 

deltagarna rapporterade fysisk eller psykisk skada efter genomförd studie. En nytta med 

studien är en ökad uppmärksamhet av ospecifik ländryggssmärta vilket kan leda till framtida 

förbättringar på samhälls- och organisationsnivå. För den enskilda individen innebär kännedom 

om ospecifik ländryggssmärta möjligen en ökad förståelse och initiativ till att söka vård och 

vidta förebyggande åtgärder.  

För att säkerhetsställa konfidentiellt kommer ingen utomstående projektet ha tillgång till etiskt 

känsliga uppgifter (48). Detta innebär att alla uppgifter om identifierbara personer skall 

antecknas, lagras och avrapporteras av enbart behöriga.   

Arbetet utfördes på en kandidatnivå och omfattades därför inte av etikprövningslagen (49).  

Efter genomförd studie skickades resultaten till de deltagare som visat intresse för studien via 

mejl.  

Resultat 

Författarna har selektivt valt bort fyra respondenter vars svar varit ofullständiga och tre 

respondenter som frångått instruktionerna. Det interna bortfallet blev totalt sju deltagare. Det 

slutliga antalet deltagare i studien blev 73 respondenter vilket motsvarade en svarsfrekvens på 30 

%. Populationen bestod av 84.9 % män, 15.1 % kvinnor och 0 % annat. Den yngsta deltagaren i 

studien var 23 år och den äldsta var 64 år. Medelåldern var 37 år (SD 10,2).  Piloterna flög vid 

tillfället enkäten skickades ut följande modeller; Boeing B737/B777, Airbus A320/A321 och 

ATR72. Angående angivelse av antalet träningstillfällen varierade det från 0-6 gånger i veckan.  
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Prevalensen av ospecifik ländryggssmärta hos piloter 

Totalt 42 stycken deltagare angav att det hade ospecifik ländryggssmärta vilket motsvarar 57.5 

%. Resterande 31 deltagare led inte av ospecifik ländryggssmärta vilket motsvarar 42.5 %. Av de 

deltagare som angivit sig ha besvär av ländryggssmärta hade majoriteten 85.7 % (n=35) lidit av 

sitt nuvarande besvär i över ett år. 

Förekomst av ospecifik ländryggssmärta och långtidssjukskrivning 

I gruppen som angivit sig ha ospecifik ländryggssmärta visade uträkning med hjälp av 

Örebroformuläret att ingen av respondenterna hade över 50 poäng. Därmed hade ingen av 

deltagarna, 0 %, risk för långtidssjukskrivning. Medelvärdet på totalpoäng räknades ut till ett 

värde på 10,95 (SD 9,6) vilket resulterade i ett totalt spridningsmått på 73 %. 

Skillnaden i förekomst av ospecifik ländryggssmärta hos piloter som arbetat >10 

respektive <10 år 

Av 40 respondenter som svarat att de har jobbat i mer än tio år hade 28 stycken (70.0 %) 

ländryggssmärta i jämförelse till de 33 respondenter som jobbat mindre än tio år, där 14 stycken 

(42.0 %) besväras av ländryggssmärta (p= 0.017). Resultaten visade således på en skillnad 

mellan förekomst av ospecifik ländryggssmärta hos de piloter som arbetat längre än tio år hade en 

högre risk att utveckla ländryggssmärta (p=0.017), (tabell 1). 

 

Tabell I.  

Sammanställning av enkätsvar. Skillnad mellan de som arbetat över respektive under tio år.  

* P-värde beräknat mellan antalet yrkesverksamma år. 

  Under 10 år 

n=antal 

Över 10 år 

n=antal 

Totalt 

n=antal 

P-värde 

Ja; n (%) 14 (42,0) 28 (70,0) 42 (58,0)   

Nej; n (%) 19 (58,0) 12 (30,0) 31 (42,0)   

Antal 33 40 73 0.017* 
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Sambandet mellan träningsvanor och förekomst av ospecifik ländryggssmärta 

Korrelationen mellan antal träningstillfällen och förekomst av ospecifik ländryggssmärta var 

svagt (r=0.03). Resultatet var inte statiskt signifikant (p=0.80). Det fanns således inget samband 

med antal träningstillfällen i veckan och förekomst av ospecifik ländryggssmärta hos 

kommersiellt flygande piloter.  

Diskussion 

Resultatet visade att 57.5 % (n=42) av undersökningsgruppen har upplevt ospecifik 

ländryggssmärta, av dessa hade majoriteten haft besvären i över ett år, 85.7 % (n=35). Däremot 

framkom det att ingen av de respondenter som angivit att de hade förekomst av ländryggssmärta 

även hade en risk för långtidssjukskrivning. 

Resultaten visade på signifikant skillnad gällande ländryggssmärta (p=0.017) mellan de som 

hade arbetat mer respektive mindre än tio år inom kommersiell luftfart. Majoriteten av de 

respondenter som svarat att de arbetat mer än tio år (n=28), 70.0 % hade besvär av ospecifik 

ländryggssmärta. 

Inget samband kunde ses gällande träningsvanor och förekomst av ländryggssmärta. 

Resultatdiskussion 

Prevalensen av ospecifik ländryggssmärta hos piloter 

Av de piloter som medverkat i denna studie hade 57.5% besvär av ländryggssmärta, majoriteten 

hade dessutom haft besvären i över ett år. Den normala prevalensen av ländryggssmärta i 

höginkomstländer så som Sverige har angivits till ca 30-35 % (50). Det som kan utläsas är 

därmed att prevalens av ländryggssmärta är högre hos gruppen svenska piloter som undersökts i 

denna studie än den gemensamma svenska populationen. Anledningen till att prevalensen i denna 

studie visat på högre siffror kan orsakas av att piloter inom sitt arbete är mycket stillasittande i 

icke ergonomiska förhållanden. Detta är något tidigare forskning angivit som faktorer som kan ge 

en ökad risk för ländryggssmärta (27). Resultaten kan även jämföras med tidigare studier gjorda 

på kommersiellt flygande piloter i Colombia. Resultaten visar däremot på en högre prevalens (71 

%) hos piloter i Colombia än hos de svenska piloterna i den här studien (10). Den högre andelen 

procent är svår att förklara då det är svårt att kartlägga epidemiologin av ländryggssmärta i olika 

länder. Detta på grund av att det finns många olika faktorer som kan påverka resultatet. 

Exempelvis kulturella och sociala attityder samt föreställningar på hur man reagerar på smärta. 
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Detta medför därav svårigheter att dra paralleller även mellan dessa två studier, men kan likaså 

tänkas vara en orsakande faktor till de skillnader man kan utläsa i resultaten. Vidare kan man 

diskutera hur frågorna och enkäterna är utformade i de olika studierna, det vill säga om de är 

likartade och i vilken grad det kan ha påverkat hur de deltagande har svarat. Vilket nämnts som 

en bidragande faktor till olika resultat och svårigheter att generalisera (50,51).  

 

Förekomst av ospecifik ländryggssmärta och långtidssjukskrivning 

Resultaten i denna studie visar på att förekomsten av långtidssjukskrivning hos de piloter som 

medgav att de besväras av ospecifik ländryggssmärta är obefintlig (0 %). Därav stämmer dessa 

resultat inte överens med det som har visats i tidigare forskning. Där beskrivs det att den högsta 

risken för långtidssjukskrivning är inom mansdominerade yrken, samt att ryggsjukdomar är den 

vanligast förekommande (25). Bakomliggande orsaker till de skillnader man kan utläsa gentemot 

tidigare forskning kan diskuteras. En möjlig orsak är att ländryggssmärta inte är den största 

orsaken till långtidssjukskrivning, då de finns flera olika typer av ryggsjukdomar. Andra orsaker 

till resultatet i denna studie som kan resoneras kring är att de som lider av ländryggssmärta och 

redan är sjukskrivna inte är med i gruppen där enkäten delades. Vidare tänkbara orsakande 

faktorer är att de som har ländryggssmärta inte vågar svara ärligt på enkäten på grund av rädsla 

och oro över att förlora sitt medicinska intyg, trots given anonymitet.  

Ytterligare orsak till att ingen risk för långtidssjukskrivning förekom kan förklaras av faktorer 

som nämnts i tidigare forskning. I studien berörs främst tre faktorer som påverkar risk för 

långtidssjukskrivning, vilka är följande, fysiskt arbete, onormalt smärtbeteende samt en längre 

tids ländryggssmärta. I jämförelse med dessa faktorer så stämmer enbart den sistnämnda in på 

deltagarna i denna studie, det vill säga att respondenterna likaså lidit av en längre tids 

ländryggssmärta. Således en avsaknad av de resterande två riskfaktorerna. De deltagande i denna 

studie stämmer inte in på beskrivningen att ha ett fysiskt arbete då pilotyrket tvärtemot innebär 

mycket stillasittande. Vidare är nästa komponent, det vill säga ett ogynnsamt smärtbeteende 

något som inte screenats för i denna studie. Det hade däremot kunnat vara av värde att kartlägga 

om ett smärtbeteende förekom även i denna studie. Detta för att se om det överensstämmer med 

tidigare forskning, det vill säga att ett ogynnsamt eller onormalt smärtbeteende är en riskfaktor 

som korrelerar med långtidssjukskrivning (26).  

 

Skillnaden i förekomst av ospecifik ländryggssmärta hos piloter som jobbat under 

respektive över 10 år 
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En skillnad angående förekomst av ospecifik ländryggssmärta hos piloter som jobbat över 

respektive under tio år kunde påvisas i resultatet. Tidigare forskning gällande busschaufförer har 

visat på liknande resultat, nämligen att de som jobbat över tio år löpte en 6.6 gånger större risk att 

utveckla besvär än de som arbetat mindre än tio år (27). Detta stärker indikationen på att antalet 

yrkesverksamma år som innefattar långa arbetsdagar med flera timmars stillasittande korrelerar 

med ländryggssmärta även hos piloter. Möjliga anledningar till dessa resultat går att resonera 

kring. Även att en längre karriär över tio år indirekt också innebär fler antal timmars 

stillasittande, utsättning för helkroppsvibrationer och icke ergonomiska förhållanden, vilket är 

bidragande faktorer för utveckling av ländryggssmärta (27). Tidigare forskning har visat att 

stigande ålder är en riskfaktor för att utveckla ländryggssmärta. Därför går det även att resonera 

kring om majoriteten av de som jobbat i mer än tio år också har en högre ålder vilket således 

påverkat resultatet. Åldern skulle därför kunna vara en bidragande faktor till de skillnader i 

förekomst av ländryggssmärta som sågs hos de piloter som arbetat mer respektive mindre än tio 

år (28).  

 

Sambandet mellan träningsvanor och förekomst av ospecifik ländryggssmärta 

Få studier har kunnat påvisa en faktiskt preventiv inverkan på graden av ländryggssmärta och 

dess korrelation med graden av fysisk aktivitet (32,33). I denna studie framgick det likt de ovan 

nämnda tidigare studierna, att sambandet mellan antalet utförda pass per vecka och förekomst av 

ländryggssmärta hos piloter var svagt (r= 0.03). Detta motsäger sig dock annan forskning där det 

indikeras att det finns ett samband mellan graden av fysisk aktivitet och risken för att utveckla 

ländryggssmärta (34). Det har i tidigare forskning diskuterats om dos- responsförhållande och 

dess påverkan, där de medverkande placeras in i kategorier om de befinner sig i låg, moderat eller 

hög nivå av aktivitet. Detta är dock något som inte klarlagts hos respondenterna i den här studien, 

vilket medför svårigheter att direkt jämföra med studier som menar på att en låg nivå av fysisk 

aktivitet i jämförelse med moderat respektive hög aktivitet visar på en högre risk för att utveckla 

ländryggssmärta (10,34). I denna studie definierades träning som sådan där personen är ombytt 

och har blivit svettig, däremot erhölls inget specifikt träningsprogram eller specifika övningar för 

ländrygg. Detta kan därför vara en bidragande orsak till att det skiljer sig i resultat från tidigare 

studier där de deltagare som erhöll ett träningsprogram som syfta till att stärka uthålligheten i 

ländryggen även fick en minskning av smärta som dessutom ledde till en minskning av antalet 

sjukskrivningar (7). 
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Metoddiskussion 

En kvantitativ tvärsnittsstudie genomfördes för att vid ett tillfälle få en bredare kunskap kring 

ospecifik ländryggssmärta hos kommersiellt flygande piloter. Ingen intervention testades på 

gruppen utan metoden generade numerisk data vilket gav en överblick av situationen på 

gruppnivå. Studiens frågeställningar kunde efter genomförandet besvaras och metodvalet 

upplevdes korrekt och relevant utifrån studiens syfte. En kvalitativ metod hade belyst en mer 

djupgående bild av den enskilda pilotens uppfattning och därför inte varit relevant i denna studie.    

Webbenkäten som användes bestod av några inledande egendesignade frågor samt det redan 

befintliga Örebroformuläret kort version av Steven Linton som både är validitets- och 

reliabilitetstestat (43,45). Validiteten och reliabiliteten i sammanhanget kan ifrågasättas, dels då 

instrumenten inte tidigare slagits ihop och används som ett sammantaget underlag, men också då 

validiteten och reliabiliteten för de egendesignade frågorna inte är klarlagd. Fördelen med 

egendesignade frågor var att de möjliggjorde studiens relevans för målgruppen.  

Målet var att få in 50 stycken respondenter vilket uppfylldes. Totalt deltog 80 deltagare och 

avseende studiens bortfall då sju respondenter selekterades bort anses inte detta påverka 

resultatet. Den låga svarsfrekvensen på 30 % bör dock tas i beaktande vid generalisering av 

resultaten till andra pilotgrupper. Den yngsta deltagaren var 23 år och den äldsta 64 år. Detta 

innebär att resultaten är baserade på både piloter som är nyexaminerade samt piloter som arbetat 

ett helt yrkesliv vilket innebär att resultaten måste användas för hela yrkeskategorin piloter och 

inte enskilda individer. 

 

Fördelarna med metodvalet webbenkät har främst varit lättillgängligheten i informationsutbytet 

med urvalsgruppen. Eftersom yrkeskategorin piloter arbetar dygnet runt och året om hade det 

varit betydligt mer svåråtkomligt att komma i kontakt och få in tillräckligt med deltagare om 

enkäten skulle delas ut i pappersform. En fördel med pappersenkäter hade möjligen varit en högre 

svarsfrekvens. Även säkerheten på flygplatsen hade med största sannolikhet begränsat vårt 

tillträde till att möta piloterna på deras arbetsplats.  

Nackdelarna med enkäten blev tydligt då sammanställningen av informationen påbörjades. Sju av 

deltagarna hade missförstått instruktionerna i enkäten och fick därför tas bort. Detta antal hade 

troligtvis kunnat minska om även muntliga instruktioner funnits tillgängliga.      

 

Det av värde att diskutera könsfördelningen i studien. Då män var det överrepresenterade könet, 

hela 84.9 %, kan studien inte direkt överföras på kvinnliga piloter.  Totalt deltog 15.1 % kvinnor i 

studien. En möjlig anledning till detta är att pilotyrket generellt är ett mansdominerat yrke 
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(13,14). Könsfördelningen i studien kan därför anses representera verkligheten. För att kunna 

generalisera studiens resultat på kvinnor behöver urvalsgruppen innefatta fler kvinnliga piloter.  

 

Generaliserbarhet och tillförlitlighet  

Målgruppen har varit kommersiellt flygande piloter som kan läsa och förstå det svenska språket. 

Detta innebär att studien framförallt är överförbar på piloter inom svensk luftfart. Studiens 

resultat kan möjligen överföras på kommersiellt flygande piloter i närliggande länder med 

liknande anställningar och flygplansmodeller. Däremot är det inte generaliserbart till 

kommersiellt flygande piloter i hela världen då både kulturella och strukturella skillnader är för 

stora. 

Tillförlitligheten i studien anses som acceptabel då stora delar av undersökningsinstrumenten är 

validitets- och reliabilitetstestade. Om en liknande studie med samma metod och urvalsgrupp 

genomfördes på nytt är sannolikheten stor för att resultaten skulle vara likvärdiga. Troligtvis 

gäller även detta om studien genomförs vid en annan tidpunkt inom en överskådlig framtid. Vid 

val av andra mätinstrument eller annorlunda design är sannolikheten högre för nya resultat då 

detta genererar andra parametrar än de som undersökts i denna studie. Resultaten skulle 

förmodligen även påverkas om studien genomfördes på en annan geografisk plats eller vid ett 

senare tillfälle flera år framöver. 

Etikdiskussion, nytta i klinik och framtida forskning  

Ett annat etiskt perspektiv som blev synlig efter delning i gruppen var att studien enbart riktar sig 

till yrkesverksamma piloter. Detta innebär att alla deltagare som svarade på enkäten i dagsläget 

inte är sjukskrivna. I sig medförde detta att redan sjukskrivna piloter eventuellt på grund av 

ländryggssmärta inte kunde delta i studien. Genom privata meddelanden och mejl framkom att 

det fanns piloter som var sjukskrivna på grund av ländryggssmärta. Detta skulle kunna förklara 

studiens resultat kopplat till risken för långtidssjukskrivning. Det är dock av värde att påminnas 

att Örebroformuläret mäter risken för långtidssjukskrivning och inte prevalensen av problemet. 

För att ytterligare belysa förekomsten av ospecifik ländryggssmärta hos kommersiellt flygande 

piloter skulle enkäten även riktat sig till redan sjukskrivna piloter.     

    

Det blev tydligt efter genomförd studie att ospecifik ländryggssmärta hos piloter är vanligt 

förekommande. Prevalensen av smärtan ökade med antalet yrkesverksamma år. Utifrån ett 

fysioterapeutiskt perspektiv har denna studie därmed påvisat ett stort och nytt framtida 



 
 

17 
 

arbetsområde. Kommersiellt flygande piloter är i behov av både behandling men också 

förebyggande åtgärder för att minska omfattningen av ospecifik ländryggssmärta. 

Fysioterapeutens roll blir efter denna studie att sprida vetskapen om ospecifik ländryggssmärta 

hos piloter inom det kommersiella flygets verksamheter. Att påvisa metoder för att minska 

smärtproblematiken samt motivera fysioterapins roll i sammanhanget ospecifik ländryggssmärta 

och därmed minska belastningen på den svenska vården och förbättra arbetsmiljön för 

kommersiellt flygande piloter.   

 

Denna studie har inte undersökt vilken typ av behandling som kommersiellt flygande piloter kan 

tänkas behöva. Framtida forskning behöver vidare undersöka vad i den kommersiella pilotens 

vardag som bidrar till den höga prevalensen av ländryggssmärta. Då inget samband kunde påvisas 

mellan antal träningstillfällen eller risk för långtidssjukskrivning måste andra omständigheter 

bidra till problemet. Eventuellt bidragande faktorer att undersöka skulle kunna vara antalet 

stillasittande timmar eller fysisk påfrestning på människokroppen i luften som tryckförändringar, 

luftfuktighet och gravitationskrafter.  Vidare forskning krävs för att få mer kunskap om vilka 

faktorer i piloternas arbetsmiljö som orsakar ländryggssmärtan samt vilka åtgärder som behöver 

implementeras. Exempel på sådana kan vara riktade styrketräningsprogram, ergonomiska råd vid 

sittinställningar och strategier för att minska arbetsbelastningen. Psykiska faktorer att undersöka 

hade möjligen varit inställningen till fysisk aktivitet hos kommersiellt flygande piloter. En social 

aspekt att vidare utreda är vilken information om riskerna för att utveckla ospecifik 

ländryggssmärta som utlämnas till piloterna från utbildning och arbetsgivare. En förebyggande 

åtgärd skulle då vara att påminna sina anställda om problemet och därmed uppmuntra till fysisk 

aktivitet och betona vikten av friskvårdsbidrag.    

 

Konklusion 

Denna studie belyser att prevalensen av ländryggssmärta hos kommersiellt flygande piloter är 

hög. Att en skillnad mellan antalet yrkesverksamma år och ospecifik ländryggssmärta finns. 

Ytterligare forskning behöver utröna vad i den kommersiella pilotens vardag som bidrar till 

ländryggssmärta samt vilka parametrar den eventuellt kan ställas i korrelation till.  
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Tack  

Vi vill först och främst tacka alla som deltagit i studien och därmed gjort den genomförbar. Vi 

har upplevt ett stort engagemang och nyfikenhet av piloterna som svarat på enkäten vilket 

motiverat oss genom resans gång. Ett stort tack riktar sig även till vår handledare Lena Zetterberg 
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Bilaga 1 

Hej! Vi är två fysioterapeutstudenter från Uppsala universitet. Till hösten ska 

vi skriva vår kandidatuppsats vilken vi har valt att studera på piloter i 

kommersiell luftfart. Syftet med studien är att kartlägga förekomsten av ländryggssmärta hos 

piloter inom kommersiell luftfart, undersöka sambandet mellan ländryggssmärtan och risk för 

långtidssjukskrivning, samt yrkesverksamma år och träningsvanor. Detta kommer undersökas 

med en enkät som bygger på frågor om ländryggssmärta, träningsvanor och yrkesverksamma år.  

Vi tillfrågar dig eftersom vi kommit i kontakt med gruppen “DY ARN Flightdeck”via personliga 

kontakter till en medlem i gruppen.  

Vår fråga till dig är följande: Har vi ditt medgivande att dela enkäten i Facebookgruppen “DY 

ARN Flightdeck”?  

Enkäten kommer att skickas ut vecka 37 i september 2019.  

Deltagandet i studien är frivillig och kan när som under projektets gång avbrytas utan särskild 

förklaring. Risken för att någon av deltagarna blir kränkta eller löper risk för fysisk eller psykisk 

skada beräknas som osannolik efter genomförd risk- nytta analys. Fördelar med studien är att den 

genererar mer kunskap om piloter och ländryggssmärta vilket kan påverka framtidens syn på 

piloternas arbete.  

För att säkerhetsställa konfidentiellt kommer ingen utomstående projektet har tillgång till etiskt 

känsliga uppgifter. Alla uppgifter kommer att antecknas, lagras och avrapporteras av enbart 

författare samt handledare.  Arbetet sker på en kandidatnivå och omfattas därför inte av 

etikprövningslagen. Efter genomförd studie kommer resultaten publiceras i Facebookgruppen. 

För mer information kontakta gärna oss: 

Författare: Författare: Handledare: 

Elin JönssonSofie BryngelssonLena Zetterberg 

elinj2006@hotmail.comsofie.bryngelsson@hotmail.com          lena.zetterberg@neuro.uu.se  

   

0708–3458950738-938005 

mailto:elinj2006@hotmail.com
mailto:sofie.bryngelsson@hotmail.com
mailto:lena.zetterberg@neuro.uu.se


 
 

 
 

 

 

Bilaga 2  

Hej! Vi är två fysioterapeutstudenter från Uppsala universitet. Vi skriver vår 

kandidatuppsats vilken vi har valt att studera på piloter i kommersiell luftfart. Syftet med studien 

är att kartlägga förekomsten av ländryggssmärta hos piloter inom kommersiell luftfart, undersöka 

sambandet mellan ländryggssmärtan och risk för långtidssjukskrivning, samt yrkesverksamma år 

och träningsvanor. Detta kommer undersökas med denna enkät och nedan följer frågor gällande 

ländryggssmärta, träningsvanor och yrkesverksamma år. Deltagandet är frivilligt och du förblir 

anonym i studien om du deltar. Tidsåtgång ca 5 min. 

 

Kvinna • Man • 

Ålder: ____ 

Flygplanstyp:_________ 

 

Nedan följer tre fristående frågor med svarsalternativ följt av ett smärtformulär med tio frågor: 

Hur många år har du arbetat som kommersiell pilot? <10 år/>10 år. 

Hur många träningstillfällen utför du i genomsnitt per vecka?  

(I denna undersökning definieras träning sådan som syftar till att öka den fysiska 

prestationsförmågan. När du bytt om till träningskläder och blir svettig). 

 

Har du nuvarande besvär av ländryggssmärta? Ja/Nej  

(I denna undersökning definieras ländryggssmärta som smärta mellan det tolfte nedersta 

revbenet och det nedersta vecket på sätet). 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

Bilaga 3  

Mejl till Steven Linton:  

Hej!  

Vi är två fysioterapeutstudenter från Uppsala universitet som ska skriva 

examensarbete i höst och vill gärna använda oss av ditt frågeformulär "Frågeformulär om 

smärtproblem" kort version. Har vi ditt medgivande till detta?  

Skickar självklart mer information om arbetet om så önskas!  

MVH Elin Jönsson Fysioterapeutprogrammet Uppsala universitet  

Svar från Steven Linton:  

Hej! 

Vad kul att ni är igång med uppsats arbete och vill använda formuläret.   Ni får använda 

formuläret så mycket ni vill för klinisk och forskningsändemål!   Tacksam att få höra om era 

erfarenheter (och resultat) med den så småningom. 

Allt gott steven 
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